
Proiect 

 

LEGE 

privind modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. Articolul 5: 

la alineatul (8), cuvintele „sînt definitive și” se substituie cu cuvîntul „sunt”; 

la alineatul (9), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul „apel”. 

 

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 8. Contestarea hotărîrilor și încheierilor instanței de 

insolvabilitate 

(1) Hotărîrile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 

15 zile de la data pronunțării dispozitivului, cu excepțiile prevăzute de prezenta 

lege. Termenul de apel, precum și apelul declarat nu suspendă executarea 

hotărîrilor instanței de insolvabilitate. 

(2) Încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen 

de 15 zile din data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de prezenta 

lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea 

încheierilor instanței de insolvabilitate.  

(3) La cererea motivată a părții interesate: 

a) instanța de apel poate suspenda executarea hotărîrilor instanței de 

insolvabilitate; 

b) instanța de recurs poate suspenda executarea încheierilor instanței de 

insolvabilitate. 

(4) În vederea soluționării apelului sau recursului, instanței superioare i se 

trimit, în copii certificate de instanța de insolvabilitate, doar actele care interesează 

soluționarea căii de atac. 

(5) Pentru cererile de apel formulate împotriva hotărîrilor sau cererile de 

recurs formulate împotriva încheierilor, în cadrul procedurii se constituie un singur 

dosar. 

(6) Cererile de apel sau de recurs se examinează în termen de pînă la 60 de 

zile de la înregistrarea dosarului în instanţa ierarhică superioară, în modul prevăzut 

de Codul de procedură civilă. 

(7) Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și 

irevocabile de la pronunțare.”. 

 

3. La articolul 21 alineatul (6), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 



 

4. În titlul și cuprinsul articolului 37, cuvîntul „recurs” la orice formă 

gramaticală se substituie cu cuvîntul „apel” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

5. În titlul și cuprinsul articolului 38, cuvîntul „recurs” la orice formă 

gramaticală se substituie cu cuvîntul „apel” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

6. La articolul 104 alineatul (3), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

7. La articolul 105 alineatul (4), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

8. La articolul 126 alineatul (10), cuvîntul „recursului” se substituie cu 

cuvîntul „apelului”. 

 

9. La articolul 134 alineatul (6), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

10. La articolul 180 alineatul (3), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

11. La articolul 207, cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul „apel”. 

 

12. În cuprinsul articolului 217, cuvîntul „recurs” la orice formă gramaticală 

se substituie cu cuvîntul „apel” la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

13. La articolul 224 alineatul (6), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

14. La articolul 248 alineatul (6), cuvîntul „recurs” se substituie cu cuvîntul 

„apel”. 

 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 30 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Modificările prevăzute de prezenta lege se aplică hotărîrilor și 

încheierilor instanței de insolvabilitate pronunțate după intrarea în vigoare a 

prezentei legi. 
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